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1. భామహుడు – కావ్యాలాంకారః – 6 శతాబి్ద 

         శబి్దరౌ్థ సహితౌ కావ్ామ్ –  (1.శబి్దరౌములు కలిసి కావ్ాాం. 2. అయిన్య, 
అలాంకారములే కావ్ా సాందరా హేతువులు 3. అలాంకారాలన్నీ వ్కో్రక్తి  వికల్పాలే; 
ఇతడు శోవ్ా కావ్ాాంలో రసపోధాన్యాన్నీ ఒప్పుక్రలేదు. రసాన్నీ కూడా 
‘రసవ్దలాంకారాం’ అన్యీడు; అలాంకార పోధాన్ా వ్యది) 

2. దాండి-కావ్యాదరశః- 6 శతాబి్ద 

  శరీరాం తావ్దిషా్టరౌ వ్ావ్చ్ఛిన్యీ పదావ్ళః (1.కావ్ాశరీరాం ఇషా్టరౌ వ్ావ్చ్ఛిన్ీమై న్ 
పదసమూహాం 2. అలాంకారాలు బ్దహా సాందరా హేతువులు, అాంతససాందరా 
హేతువులు శౌరాాది గుణాలే. అట్లే , కావ్ాాంలో కూడా గుణాలే సాందరా హేతువులు. 
గుణ పోధాన్ా వ్యది) 
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భామహుడు – దండి (6 వశతాబ్ది) 



• వ్యమనుడు, 8 వ్ శతాబి్ద, కావ్యాలాంకార సూతోవ్ృత్ి ః. 

• గుణాలాంకారయుకిారౌ్థ (శబి్దరౌ్థ) కావ్ామ్ ।  

    (1.గుణాలాంకారాలతో కూడిన్ శబి్దరౌాలే కావ్ాాం;  

      2.రీత్ రాతామ కావ్ాసా । కావ్ామున్కు ‘రీత్’ ఆతమ; 3. కావ్యాతమవ్యదాన్నీ 
పోవేశ పెటా్ాంది యితడే; రీత్ ఆతమ వ్యది. ) 

     (రీత్ రాీమ గుణాశ్లే షా్ః; వై దరీీ, గౌడీ, పాంచాలి రీతులు) 
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3.వ్యమనుడు (8 వ శతాబ్ది) 



• ఆన్ాందవ్రధ నుడు, 9 వ్ శతాబి్ద, ధ్వన్యాలోకః. 
•   కావ్ాసాాతామ ధ్వన్నః।  
      ( కావ్ా శరీరాన్నక్త ధ్వన్న అనేదే ఆతమ. వ్సి్త,అలాంకార,రస రూపాం.(రస       ధ్వన్న 
శో్రష్ఠ ాం.) అది ఉన్ీప్పుడే అలాంకారాలు శొభిసిాయి, గుణాలు రసధ్రామలు. రీత్ 
అనేది గుణాల సమాహారమే. ) 

          1. కొతి గా ధ్వన్న సిదాధ ాంతాన్నీ పోత్పదిాంచాడు. 
          2. పోచీనుల అలాంకార, గుణ,రీతులను ధ్వన్నక్త అాంగాలుగా న్నరూపాంచాడు. 
       ఇతడు ధ్వన్యాతమవ్యది.       
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4.ఆనందవర్ధనుడు (9 వ శతాబ్ది) 



•  మహిమభటా్ట, 9 వ్ శతాబి్ద, వ్ాక్తి  వివేకః 

•     అనుమానేాంతరాీవ్ాం సరవసాాప ధ్వనేః పోకాశయితుమ్। 

      వ్ాక్తి  వివేకాం కురుతే పోణమా మహిమా పరాాం వ్యచమ్ ॥ 

       1.శబి్దరౌములే కావ్ాాం. 2. అభిధా,లక్షణలే చాలు, వ్ాాంజన్య వ్ృత్ి  
అనుమాన్ాంలోనే అాంతరీవిసి్తాంది. 3. ధ్వన్న ఖాండన్మే ఈయన్ పోతేాకత. 
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మహిమభట్టు  (9 వ శతాబ్ది)  



•  కుాంతకుడు, 10 వ్ శతాబి్ద, వ్కో్రక్తి  జీవితమ్. 

•  వ్కో్రక్తి ః కావ్ాజీవితమ్।  

     1. భామహున్న వ్కో్రక్తి నే ఈయన్ పెాంచ్ఛ పోషాంచెను. 2. వ్కో్రక్తి  కావ్యాతమ, 
ధ్వన్న కాదు అనెను. శబి్దరౌ్థభయమే కావ్ాాం. ఈయన్ – వ్కో్రక్తి  వ్యది)  

  ( వ్కో్రక్తి  ఆరు విధాలు – 1. వ్రణ విన్యాస వ్కోత 2. పద పూరావరధ  వ్కోత 
3.పోతాయ వ్కోత  4. వ్యకా వ్కోత 5.పోకరణ వ్కోత 6. పోబాంధ్ వ్కోత) 
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5.కంత్కడు(10 వ శతాబ్ది) 



•  క్షేమేాందుు డు, 11 వ్ శతాబి్ద, ఔచ్ఛతా విచార చరాా 

•  ఔచ్ఛతాాం రససిదధ సా సిి రాం కావ్ాసా జీవితమ్। 

    (అలాంకారాలై న్ ఎకకడ ఉాండవ్లసిాంది అకకడ ఉన్ీప్పుడే శోభ. గుణాలై న్య 
అాంతే. ఔచ్ఛతాాం మాతోమే రసాన్నీ పోషాంచగలుగుతుాంది. కాబటా్, ఔచ్ఛతామే 
కావ్యాతమ. ఔచ్ఛతావ్యది) 
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6. క్షేమంద్రు డు(11 వ శతాబ్ది) 



సాం
ఖా 

కా
లాం 

అలాంకారికుడు  గోాంథాం పోత్పదన్ సిదాధ ాంతాం 

1 6 శ భామహుడు కావ్యాలాంకారః సై ష్ట సర్ై వవ్ వ్కో్రక్తి ః అలాంకార వ్యది 

2 6 శ  దాండి కావ్యాదరశః ఇషా్టరౌవ్ావ్చ్ఛిన్యీ పదావ్ళః గుణవ్యది 

3  8 శ  వ్యమనుడు కావ్యాలాంకార 
సూతో వ్ృత్ి ః 

రీత్రాతామ కావ్ాసా రీత్ వ్యది 

4 9 శ ఆన్ాంద వ్రధ నుడు ధ్వన్యాలోకః కావ్ాసాాతామ ధ్వన్నః ధ్వన్న వ్యది 

5 10  కుాంతకుడు వ్కో్రక్తి  జీవితాం వ్కో్రక్తి ః కావ్ా జీవితమ్ వ్కో్రక్తి  వ్యది 

6 11 క్షేమేాందుు డు ఔచ్ఛతావిచారచరాా ఔచ్ఛతాాం రససిదధ సా సౌిరాం కావ్ాసా 
జీవితమ్  

ఔచ్ఛతావ్యది 

http://Academy.TeluguThesis.com/ 

కావ్యాత్మ వ్యదాలు 
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సమరాణ 
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ధనావ్యదాలతో …. 
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